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Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

Kommunene Helgeland: møtt Vara møtt 

Hege Harboe Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn 
kommune 
Hege.sjavik@vefsn.kommune.no 

JA Vara: John Arvid Heggen, Kommunalsjef 
Vefsn kommune.  
John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no 
 

 

Ingelise Egelund, helserådgiver ved 
samfunnsmedisinsk avdeling Alstahaug kommune 
ingelise.egelund@alstahaug.kommune.no 
 

NEI Vara: Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse 
og velferd Leirfjord kommune 
kjell.olav.lund@leirfjord.kommune.no 
 

NEI 

Tove Karin Solli, Helse- og velferdssjef Brønnøy 
kommune 
Tove.k.solli@bronnoy.kommune.no 

NEI Vara: Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef 
Brønnøy kommune 
tonje.johansen@bronnoy.kommune.no 
 

JA 

Siv Nilsen, Kommunalsjef Herøy kommune 
Siv.nilsen@heroy-no.kommune.no 

NEI Vara: Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna 
kommune 
pal.bleka@donna.kommune.no 

NEI 

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune 
Frode.berg@rana.kommune.no  
  

NEI Vara: Julia Gruben er foreslått, men vi  
Avventer svar fra IHR 

JA 

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege 
Hattfjelldal kommune 
Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no 

JA Vara: Turi Thorsteinsen står oppført, men vi  
Avventer svar fra IHR 

 

     

Helgelandssykehuset HF  Vara   

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, senter for 
samhandling Helgelandssykehuset HF  
krj@helgelandssykehuset.no 

JA Vara:   

Fred Mürer, medisinsk direktør, senter for fag, 
forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF 
Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no 

JA Vara: Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver 
senter for fag, forskning og utdanning 
Helgelandssykehuset HF. 
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehu
set.no   

 

Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og 
akutt Sandnessjøen Helgelandssykehuset 
Rose.Karin.Rolvag@Helgelandssykehuset.no 

NEI Vara: Jeanett Pedersen, konstituert 
områdesjef for kirurgi og akutt Rana 
Helgelandssykehuset 
Jeanette.Cathrin.Pedersen@helgelandssyke
huset.no 

JA 

Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana 
Helgelandssykehuset 
Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no 

NEI Vara: Grete Mo, områdesjef medisin 
Mosjøen 
Helgelandssykehuset 
grete.mo@helgelandssykehuset.no 

NEI 

Odd Magne Rønning, områdesjef Ambulanse 
Helgelandssykehuset HF 
Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no 

NEI Vara: Arve Smedseng, områdesjef 
pasientreiser. Helgelandssykehuset HF 
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no 

NEI 
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Sekretariat.  

Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver Senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no 
 

 

Møte og talerett  Vara  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant 
anne.lise.brygfjeld@gmail.com 
 

JA   

Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i 
Nordland 
 
fmnomsu@fylkesmannen.no 
 

JA 
 

Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, 
Fylkesmannen Nordland 
lauha@fylkesmannen.no 
 

 

Lisa Friborg, KS Nordland. 
Lisa.Friborg@ks.no 

JA   

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
Anne.Rigmor.Eliassen@Helgelandssykehuset.no 
 
 
 

JA 1.vara  
Edith Rølvåg 
Edith.Davidsen.Rolvag@alstahaug.kommune
.no 
2.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
ann-
helen.salamonsen@alstahaug.kommune.no 

 

Bente Steinmo, fagforbundet/LO 
Bente.Steinmo@rana.kommune.no 
 
 
 

NEI 1.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
ann-
helen.salamonsen@alstahaug.kommune.no 
2.vara Edith Rølvåg 
Edith.Davidsen.Rolvag@alstahaug.kommune
.no 

NEI 

Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i 
Nord. 
oyvind.christiansen@nord.no 
 

JA   

 

Inviterte foredragsholdere: 

Torbjørn Aas, prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset 
Per Børre Seloter, Nordland fagskole 
Elin Grønvik, enhetsdirektør Helgelandssykehuset Mosjøen 
Silje Paulsen, rådgiver Helgelandssykehuset 
Sturla Ditlefsen, leder DMS Brønnøysund 

Rune Holm, enhetsdirektør psykisk helse og rus 
Helgelandssykehuset HF 
Rune.Holm@Helgelandssykehuset.no 
 

NEI Vara: Sidsel Forbergskog, ass. enhetsdirektør 
psykisk helse og rus Helgelandssykehuset HF 
Sidsel.Forbergskog@Helgelandssykehuset.no 

JA 
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Protokoll etter for møtet 11.03.21 
 

Sak 77/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll (vedlegg 1 Protokoll OSO 21.01.21)  

Protokoll til høring sendt 27.01.21. Ingen kommentar. Forsinkelse pga forespørsel til fraværende 

kommunerepresentanter vedr etablering av Helsefellesskap.  

Vedtak 

• Saken godkjennes 

 

Sak 78/2021 Nytt fra Kommunene  

Britt B. Petersen informerer om status i prosjektet Helgelandslegen. Saken ble tatt opp i OSO den 

21.01.21 som sak 71/2021. Det jobbes godt med prosjektet og man regner med å være i gang 

1.september 2021. HR-avdelingen i Helgelandssykehuset er involvert ved samarbeid med Tore Dahl. 

Teksten i stillingsannonsen som ligger på Helsedirektoratets hjemmeside blir endret for å passe 

regionen vår. Annonsen kommer ut i august. Teamsmøte arrangeres i april mellom intervjuere, Tore 

Dahl (HR, Helgelandssykehuset) og Britt B. Petersen. 

I kommunene har utfordringer knyttet til Corona og vaksinasjon høy prioritet. Man ser behov for 

felles prosedyrer og omforente beredskapsplaner. Etablering av Helsefellesskap Helgeland har også 

høy prioritet. 

Anne Lise Brygfjeld fra brukerutvalget stiller spørsmål om samhandling mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vedr psykisk helse og rus og pasientgrupper med 
psykisk utviklingshemming. Hun får tilbakemelding om at det ikke alltid er sammenhengende og 
helhetlige tjenester etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten. Det er ønsket at dette blir tema på 
et senere OSO-møte. 
 
Det opplyses at statsforvalteren nettopp har avholdt et Webinar i samarbeid med NAPHA, kommuner 
og spesialisthelsetjenesten på Helgeland med pakkeforløp, psykisk helse og rus som tema. Senter for 
samhandling og enhet for psykisk helse og rus er i en prosess og jobber videre med å bedre dialogen 
rundt utskrivelse og oppfølging. 
 
Vefsn kommune rapporterer at det er satt opp møte for å se på teknisk kommunikasjon. 
 
Vedtak: 

• Informasjon tas til orientering 

• Det settes opp eget punkt i senere OSO-møter: Nytt fra brukerutvalget 

• Samhandling mellom primær- og spesialistheltjenesten knyttet til oppfølging etter utskrivelse 
fra Psykisk Helse og rus settes følges opp i senere OSO-møter som egen sak. 
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Sak 79/2021 Nytt fra Fylkeslegen/Statsforvalteren. 

• Arbeidet knyttet til covid-19 tar mye tid 

• Kommuner og helseforetak er utfordret til å ta ansvar for å arrangere Webinar for å se på 

rettslige grunnlaget for samhandling knyttet til de prioriterte pasientgruppene i 

helsefelleskapene. (avgrening mot tvang, tvangsvurderinger, psykisk helsevernlov, pasient og 

brukerrettighetslov etc.) 

• Når det må gjøres prioriteringer mellom arbeid knyttet til Corona og andre ting, så skal 

statsforvalteren prioritere Corona. 

• Landsomfattende tilsyn «Egenmeldingstilsyn» i regi av Helsetilsynet rettet mot BUP. Utfra et 

skjema skal enheten se nærmere på sin egen praksis ved behandling av henvisninger. 

• Statsforvalteren tilbyr bistand til kommuner i forbindelse med etablering av Helsefellesskap 

• Har arrangert et Webinar; «Bedre i lag» i samarbeid med Helgelandssykehuset, 

helgelandskommuner og NAPHA. 

• Fristen for utbetaling av skjønnsmidler er utløpt og nå skal innkomne søknader vurderes. 

• Informasjon om tilskuddsmidler til selvstendig næringsdrivende fastleger som har hatt 

sykefravær fravær grunnet Covid-19. Kommuner kan søke tilskuddsmidler hos 

statsforvalteren. 

Vedtak 

• Saken tas til orientering 

 

Sak 80/2021 Nytt fra Helgelandssykehuset  

Samhandlingssjef informerer: 

• Det er opprettet tre nye Lis1 stillinger. De er fordelt til Hemnes, Rana og Alstahaug. Vefsn kan 
ta mot flere LIS1 når det er kontorlokaler tilgjengelig. 

• Oppdragsdokumentet krever at: Drive felles planlegging, sammen med kommunene, av 
tilbudet til de fire prioriterte pasientgruppene (jf. nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023): barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige 
eldre og personer med flere kroniske lidelser. Dette arbeidet følges opp av ledergruppen i 
Helgelandssykehuset. 

• Det er startet dialogmøter med kommuner på Helgeland. Tema er: Nye Helgelandssykehuset, 

utvikling av DMS Brønnøysund og etablering av Helsefellesskap Helgeland. Møtedatoer er 

satt: 

8.03.21 Brønnøysund 

15.03.21 Grane, Hattfjelldal og Vefsn 

22.03.21 HALD-kommunene 

7.04.21 Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna 

12.04.21 Rana 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
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Enhetsdirektør ved enheten Mosjøen - Elin Grønvik informerer om prosjektet Helsefagarbeider i 
operasjonsavdelingen 
 

• Dette er et to-årig prosjekt som involverer alle tre enheter. 

• Det er et felles opplæringsprogram på tvers av enhetene 

• Det ansettes helsefagarbeider i operasjonsavdelingene 

• De minst spesialiserte oppgavene overføres fra operasjonssykepleiere 

• Ansettelsesprosessen er i gang. 
 

Sidsel Forbergskog fra enhet for psykisk helse og rus informerer om planlagt endring i enhet for 
psykisk helse og rus:  
 

• Enhet for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset vil styrke tilbudet til pasienter med rus- 

og avhengighetsproblematikk.  Dette henger sammen med at man ser at forholdsvis færre i 

denne pasientgruppen får et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten både nasjonalt, 

regionalt og lokalt, enn øvrige pasienter innen våre tjenester.  Særlig gjelder dette 

polikliniske tilbud.  Man ønsker også i større grad å se dette i kombinasjon med vårt 

døgntilbud.   

• Ved hver poliklinikk for voksne (VOP) vil det etableres egne rusteam med dedikerte 

medarbeidere som vil ha særlig kompetanse på fagområdet.  Det er allerede 

behandlingstilbud tilgjengelig, men det vil styrkes og få en tydeligere organisering.  I dette 

arbeidet blir også samarbeide med den kommunale tjenesten viktig. 

• Etter planen skal dette være på plass 1.mai.  Enheten vil komme tilbake med utfyllende 

informasjon etterhvert. 

• Henvisningsrutiner o.l. vil ikke berøres av dette.» 

 
Vedtak: 

• Informasjon tas til orientering 

• Arbeidet rundt punkt i Oppdragsdokumentet om samarbeid rundt planlegging av tilbudet til 

de 4 prioriterte gruppene følges opp i OSO med eget saksnummer. 

• Kommunene bes gi tilbakemelding til OSO om hvordan samarbeidet med planlegging av 

tilbudet til de 4 prioriterte gruppene bør foregå og organiseres. 

• OSO får muntlig oppdatering om endringene i VOP. 
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Sak 81/2021 Nye Helgelandssykehuset v/ prosjektdirektør Torbjørn Aas  

Prosjektdirektør Torbjørn Aas går gjennom PowerPoint-presentasjon (se vedlegg 2, Nye 
Helgelandssykehuset presentasjon OSO)  
Denne presentasjonen inneholder aktive linker til kilder og grunnlagsinformasjon for utviklingen av 
nye Helgelandssykehuset og alle blir oppfordret til å gjøre seg kjent med dokumentet. 
Punkter som ble gjennomgått: Faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalgsprosessen. 

• Det informeres om etablering av arbeidsgrupper i forbindelse med etablering av Nye 
Helgelandssykehuset. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt utfra geografi og fagområder. 
Ledere fra de ulike arbeidsgruppene samarbeider også på tvers av gruppene. Det er en 
brukerrepresentant i styringsgruppen og en representant i arbeidsgruppen for psykisk helse. 
Brukerrepresentanter kan få plass i flere arbeidsgrupper.  
 

 
Vedtak 

• Informasjonen tas til orientering 

• OSO inviteres til å stille konkrete spørsmål til prosjektdirektøren 

 

 

Sak 83/2021 Videreutdanning helsefagarbeider, Per Børre Seloter  

Per Børre Seloter informerer om det generelle tilbudet ved fagskolen og hvordan fagskolen er bygget 
opp. Han deler en PP-presentasjon som legges ved, vedlegg 3 sak 83/202 Nordland fagskole. 

• Nordland fagskole ønsker, og er avhengig av, en god dialog med tjenestene for å kunne 
utvikle tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning som samsvarer med de behovene som er i 
tjenestene. Nordland fagskole ønsker en kontinuerlig dialog, formalisert i samarbeidsfora, 
der et samlet hjelpeapparat i en region samkjører sine behov for 
kompetanseheving/videreutdanning, for å kunne bidra med utdanninger som svarer på disse 
behovene på fagarbeidernivå.  

• Seloter spør om f.eks. OSO ha en slik funksjon? Dette med fokus på langsiktig planlegging og 
forutsigbarhet i tilbud i et 3-5-årsperspektiv. 

• Nordland fagskole er også opptatt av hva kommunene/helseforetakene ønsker og spør om vi 
ønsker en langsiktig og mer forpliktende dialog med Nordland fagskole med mål å 
(videre)utvikle utdanninger som svarer på regionale behov, eller ønsker dere å kunne 
«shoppe» utdanninger hos ulike aktører ut fra de behovene dere har? 

 
Mer informasjon ligger på internett og på Facebook. Link ligger i presentasjonen. 
 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 
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Sak 84/2021 Kompetanseplan i Helgelandssykehuset v/ rådgiver Silje Paulsen  

Silje Paulsen deler en PP-presentasjon (se vedlegg 4 Kompetanseplan 2021 info OSO 11.03.21.)  

• I Helgelandssykehuset jobbes det med en kompetanseutviklingsplan. Denne ses i 
sammenheng med behov i Nye Helgelandssykehuset, Oppdragsdokumentet og nasjonale og 
regionale føringer. 

• Denne planen har fokus på spesialutdanning av sykepleiere, ikke på lærlinger eller 
spesialistutdanning av leger eller psykologer. 

• Det er ønskelig med et samarbeid med kommunene for å identifisere felles behov og bedre 
fleksibilitet. 
 

 

Vedtak: 

• Informasjon tas til orientering 

• Silje Pausen og Knut Roar Johnsen konkretiserer samarbeidet 

• OSO orienteres i senere møter 

• Samarbeid om kompetanseheving og utdanning følges i Helsefellesskap Helgeland, i både 

Strategisk samarbeidsutvalg og i Faglige samarbeidsutvalg. 

 

 

Sak 85/2021 Informasjon om DMS i Brønnøysund v/ DMS-leder Sturla Ditlefsen  

Sturla Ditlefsen, ny leder for distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund, Sturla Ditlefsen presenterer 

seg. 

Han presenter en powerpointpresentasjon som viser plan for innhold og tilbud og informerer om 

historikk. Vedlegg 5 Presentasjon DMS Møte OSO 

• Det vil være et fokus på de 4 prioriterte pasientgruppene; skrøpelige eldre, barn og unge, 

personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk samt personer med flere 

kroniske lidelser 

• Innholdet i DMS-et presenteres: Noen av tilbudene som skal gis er: Poliklinikker, 

billeddiagnostikk, dialyse, pediatri, kjemoterapi/infusjonspoliklinikk, gynekologi, øre-nese-

hals, nevrologi, blodtransfusjon, gynekologi, ortopedi, kirurgi, lysbehandling, utredning og 

behandling av øyesykdommer. Listen er ikke komplet. 

• Det planlegges Intermediære døgnplasser.  

• Det sees på hvordan intermediær kan benyttes av psykisk helsevern/rus  

Vedtak: 

• Informasjon tas til orientering 
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Oppfølgingssaker 

Sak 59/2020 Etablering av Helsefellesskap mellom kommunene og Helgelandssykehuset. Rådgiver 

ved Senter for samhandling, Hege Mørk redegjør for status, se vedlegg 6 sak 59/2020 Status 

Helsefellesskap. 

• Det er via OSO sendt ut politisk sak til 18 kommuner på Helgeland 30.11.20 

• Det er via OSO sendt ut forslag på høring om interkommunal samhandlingssjef 

• Det er via OSO sendt ut på høring forslag til samhandlingsstruktur på Helgeland 
 
Status pr 11.03.21 

• Tre kommuner har vedtatt behandling politisk sak pr 09.03.2021: Dønna, Sømna og Brønnøy.  

• Flere kommuner trenger lengre tid til politisk behandling. 

• Det er en målsetting å avvikle det første partnerskapsmøtet september 2021, foreslåtte 

datoer 22. eller 29.september. 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

• OSO vedtar å avholde det første partnerskapsmøte i september 2021. 

• KSU gis anledning å kalle inn til ekstraordinært OSO-møte med etablering av Helsefellesskap 

som tema. 

• KSU gis myndighet å jobbe videre med vedtekter for Helsefellesskap Helgeland. 

• KS deler relevant informasjon fra planlagt møte med kommunaldirektører til 

samhandlingssjef med tilbakemelding om status og eventuelt hva det er ønskelig at OSO/KSU 

kan bidra med. 

 

Sak 58/2020 KSU for prosedyrer som krever samhandling ved medisinsk direktør Fred Mürer 

Det er enighet om KSU for felles prosedyrer er et viktig organ som må ivaretas. Arbeidet med å 

utarbeide felles prosedyrer for utskriving av pasienter under en covid-19 smittetopp må fortsette. En 

lege fra sykehuset skal lede KSU-et. 

Vedtak: 

• Arbeidet med å utarbeide felles prosedyrer for utskriving må gjenopptas. 

• Fred Mürer utpeker en leder av KSU snarest og meddeler dette til OSO 
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Sak 22/2020 Epikrise LIS 1 leger, ved medisinsk direktør Fred Mürer. 

Saken har blitt tatt opp i tidligere OSO: 

Vedtak den 02.04.2020:  

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Britt B Petersen, kommuneoverlege 

Hattfjelldal kommune, Eivind Augustsen, leder av kontortjenesten Helgelandssykehuset 

Mosjøen og en rådgiver for EPJ Helgelandssykehuset HF. De skal sammen utarbeide en 

felles prosedyre gjeldende for kommunehelsetjenesten og Helgelandssykehuset HF. 

 

Vedtak: 

• Fred Mürer kaller inn arbeidsgruppen til møte straks etter påsken 

 

Sak 86/2021 Eventuelt.  

Kort informasjon om planlagt Webinar om koordineringsordninger og helhetlige forløp. 

Webinaret gjennomføres med 2 halve dager: torsdag 15.april og torsdag 22.april, begge dager kl. 

12:00-15:00.  

Påmeldingsfristene er drøyt en uke i forveien, henholdsvis 6. og 13.april. 

Webinaret er gratis.  

For informasjon og påmelding, kontakt Senter for Samhandling 

 

 

Som følge av nasjonal pressekonferanse kl 14.00 måtte 

flere av møtedeltakerne forlate OSO-møtet. Dermed 

måtte sak 63/2020 og sak 87/2021 avlyses. 

 
 
 

Sak 63/2020 Desentralisering av sykepleierutdanning. Saken utgikk 
 

Sak 87/2021 Prioriterte saker og avklaring av møteform i neste OSO møte. 27.05.21  
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